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Анотація. У статті представлено технологію корекції порушень координаційних здатностей ді-
тей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Технологія містить мету, цілі, завдання, напрями та етапи 
впровадження, засоби й методи, форми реалізації технології. Технологія виконає покладену на неї функ-
цію в тому випадку, якщо в дітей статистично значуще поліпшаться показники основних координаційних 
здатностей: реагувальна і кінестетична здатність, здатність до збереження статичної та статокінетичної 
рівноваги, а також здатність до орієнтації в просторі. Відзначається, що критерієм ефективності техно-
логії є збільшення рівня фізичної підготовленості, поява впевненості в ході і точності в рухах і жестах.
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Постановка проблеми. Стрижневим завданням у роботі з дітьми-інвалідами висту-
пає запобігання й подолання негативних тенденцій, що породжують дитячу інвалідність, 
забезпечення необхідних передумов повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного, 
морального і соціального розвитку означеної категорії дітей, що сприятиме реалізації кон-
ституційних норм і міжнародних обов’язків України перед світовою спільнотою. Вочевидь, 
виникає потреба глибокого розуміння педагогами сучасного стану корекційного навчання 
дітей з особливими потребами, наукового обґрунтування перспектив поліпшення їхньої під-
готовки до самостійного життя [4, 6, 8].

Корекція вторинних рухових недоліків фізичного розвитку та фізичної підготовленості, 
психомоторного розвитку, що виникли в результаті порушення слуху, є однією з найважли-
віших завдань адаптивного фізичного виховання [3, 12].

Зазначена корекція можлива під час отримання інформації індивідом за рахунок мобі-
лізації і використання резервних можливостей слухового аналізатора, активізації функцій 
рухового та інших аналізаторів в процесі щільної їх взаємодії [1, 5, 11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з даними літератури [4, 5, 9], осо-
бливостями розвитку молодших школярів зі зниженим слухом є відставання показників 
фізичного розвитку, зниження координаційних здатностей порівняно з їх практично здоро-
вими однолітками. Дослідники намагаються коригувати недоліки, характерні для дітей цієї 
категорії, використовуючи можливості фізичного виховання.

Т. С. Голозубец (2005) теоретично обґрунтувала й експериментально перевірила ефектив-
ність методики використання креативних засобів адаптивного фізичного виховання, яка містить 
вправи балету, елементи формокорекційної ритмопластики, тілесно-орієнтованої психотехніки 
актора, психогімнастику, гімнастику з використанням фітболів, корекційні рухливі ігри тощо [4].

Комплексна програма І. П. Випасняка (2007) розширила уявлення про вплив українських 
народних ігор на рухову активність і розвиток психофізичних якостей дітей з вадами слуху [3].

Авторська програма К. О. Осколкової (2008) забезпечує розвиток дрібної моторики, 
корекцію координаційних порушень і формування бази рухових навичок глухих дітей. Про-
грама занять містить загальнорозвивальні вправи, спеціальні дихальні вправи, вправи та ігри 
з м'ячем, ігри на увагу й координацію тощо [9].

Вікові особливості розвитку КЗ у школярів з депривацією слуху 8–15 років порівняно 
з однолітками, які чують, вивчала Н. В. Губарєва (2009). Також автор виявила сенситивні 
періоди для розвитку базових КЗ і розробила методику їх корекції та розвитку [5].
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У ході дослідження А. Л. Крамаренко (2009) запропонував проводити заняття з фізич-
ної культури зі школярами з порушеннями слуху із застосуванням засобів аудіовізуального 
впливу, а саме низькочастотних звукових коливань і світлових імпульсів [8].

До програми фізичного виховання дітей для спеціальних установ пропонує вводити 
додаткові комплекси футбол-гімнастики, «малої» акробатики, артикуляційної гімнастики 
В. В. Вербина (2011) [2].

Незважаючи на велику кількість досліджень [3, 4, 7, 9], до теперішнього часу наявні 
програми не вирішують усього спектра завдань спеціального виховання молодших школярів 
з вадами слуху, що визначило актуальність нашого дослідження.

Роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011–2015 роки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту з теми 3.7 «Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні та реа-
білітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини» (номер державної 
реєстрації 011U001734).

Мета дослідження – розробити технологію корекції порушень координаційних здатно-
стей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, яка використовуватиметься в процесі 
адаптивного фізичного виховання.

Методи дослідження: аналіз спеціальної наукової та методичної літератури.
Результати дослідження. Ґрунтуючись на отриманих результатах констатувального 

експерименту, ураховуючи закономірності компенсаторного розвитку дітей, які слабо чу-
ють, було розроблено корекційну технологію, мета якої – впровадження ефективних форм і 
методів корекції рухової сфери та корекції координаційних здатностей як основного засобу 
досягнення гармонійного фізичного розвитку та соціалізації дітей, які слабо чують, у процесі 
адаптивного фізичного виховання.

Під час розробки корекційної технології ми враховували завдання, які вирішуються 
в процесі адаптивного фізичного виховання, серед яких: загальноосвітні, оздоровчі, виховні 
(зміцнення здоров'я, сприяння нормальному фізичному розвиткові навчання основ техніки 
рухів, формування життєво необхідних умінь і навичок; розвиток рухових здібностей тощо) 
та специфічні завдання, а саме корекційні, компенсаторні, профілактичні та лікувально-від-
новлювальні, що відображають особливості фізичного виховання дітей з вадами розвитку, 
обумовлені наявністю основного дефекту, супутніх захворювань, вторинних відхилень, фі-
зичного, психічного, інтелектуального характеру.

Виокремлення чотирьох груп завдань і їх органічна єдність дає змогу вирішувати про-
блему гармонійного розвитку дітей, які слабо чують, з урахуванням віку та індивідуальних 
особливостей їх розвитку.

У процесі розробки технології одним із основних завдань (яке присутнє в кожній групі 
задач) був цілеспрямований розвиток координаційних здатностей та вестибулярної функції, 
зокрема просторової орієнтації, навчання раціонального розподілу фізичних зусиль, досяг-
нення швидкості рухових реакцій та реакцій за вибором, вільне керування темпом рухів, 
розвиток сили (зокрема станової), рухової пам’яті тощо.

Дотримуючись класифікації координаційних здатностей за В. М. Платоновим (2004) 
[10], ми розробляли комплекси вправ з метою цілеспрямованого впливу на здатність до реак-
цій – здатність до прояву реакції після дії слухового, зорового, тактильного подразника; кіне-
стетичну здатність – різновидами якої є здібності до диференціювання, точності відтворення 
просторових, силових і часових параметрів руху; здатність до збереження рівноваги, а саме 
до цілеспрямованого і швидкого вирішення рухового завдання на маленькій площі опори 
або в положенні нестійкої рівноваги; здатність до орієнтації в просторі, тобто визначення 
і цілеспрямованої зміни положення тіла в просторі в певній рухової діяльності; здатність 
до довільного розслаблення та здатність до ритму, зокрема, створення правильного ритму 
техніки рухової дії, яка вивчається.
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Розроблену технологію спрямовано на активізацію компенсаторних процесів в організмі 
з позиції використання низки принципів АФК, про які вказують у своїх роботах Т. П. Бегідова 
(2007) [1]; Л. В. Шапкова (2004) [12].

Під час корекції та розвитку координаційних здатностей у школярів з порушенням слуху 
в нашій технології використані групи словесних, наочних та практичних методів навчання.

Кожна з груп методів містить різноманітні методичні прийоми, що відображають 
специфіку навчання залежно від індивідуальних особливостей дітей з вадами слуху. Саме 
вибір методичних прийомів дає змогу реалізувати індивідуальний підхід з урахуванням 
структури і тяжкості основного дефекту, наявності або відсутності супутніх і вторинних 
порушень, фізичного і психічного розвитку, збережених сенсорних систем, медичних по-
казань і протипоказань тощо.

Розроблену технологію розвитку і вдосконалення базових координаційних здатностей 
розраховано на один навчальний рік та складається з блоків соціалізації та контролю.

Реалізація змісту зазначених блоків у авторській технології розвитку координаційних 
здатностей молодших школярів з вадами слуху відбувалася трьома етапами:

• початковий (вступний);
• корекційно-розвивальний;
• підтримувальний.
У рамках вступного етапу ми виокремлюємо діагностувальну та адаптаційну складові. 

Тривалість цього етапу становить 2 місяці. Так, у серпні вивчали вихідні дані медичних кар-
ток дітей з вадами слуху (стосовно ступеня втрати слуху та супутніх захворювань), а також 
програми з фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху з метою 
визначення варіативного компонента програми, який містить блоки розробленої авторської 
технології. На початку навчального року, у вересні, були протестовані фізичні якості та, зо-
крема, координаційні здатності дітей (тести представлено у другому розділі).

Адаптаційна складова цього етапу передбачає використання комплексів вправ блоків 
технології з метою подолання боязні простору, розвитку рухової мобільності, фізичних яко-
стей загалом та початкове оволодіння різними проявами координації рухів, зокрема орієнтації 
у просторі з наступним введенням вправ, що розвивають почуття часу; вправ на оволодіння 
ритмічною структурою рухів та вправ, що розвивають навички диференціації сили та вправ 
на розслаблення. На цьому етапі відбувалося навчання дітей правильного дихання.

Одним із завдань цього етапу, окрім навчання комплексів вправ, із різних блоків роз-
витку координації та сприяння формуванню навичок раціонального дихання і правильної 
постави було ознайомити дітей із платформою «Bosu» (особливості використання, техніки 
безпеки тощо) і сприяти успішній інтеграції цього інвентарю в освітнє середовище школи.

Адаптаційна складова вступного етапу містить дванадцять уроків фізичної культури, з 
періодичністю три рази на тиждень по одній академічній годині. Відповідно діти отримали 
12 домашніх завдань (комплексів вправ) для самостійних занять під наглядом батьків, які були 
попередньо проінструктовані. На цьому етапі систематично проводили гімнастику до занять 
та фізкультхвилинки.

Корекційно-розвивальний етап передбачає цілеспрямований розвиток статичної і 
динамічної рівноваги, швидкості реакції, удосконалення орієнтації у просторі та кінесте-
тичної здатності. На кожному уроці виконували вправи, спрямовані на навчання довільного 
розслаблення та дихальні вправи.

При розробці алгоритму цього етапу ми враховували, що вправи на координацію 
вимагають від дітей з вадами слуху значної концентрації уваги, що призводить до стану 
швидкого стомлення і, як наслідок, падіння інтересу до заняття [7]. Тому час виконання 
вправи однієї координаційної спрямованості постійно змінювався: у підготовчій частині 
уроку варіативна частина займала 3–5 хвилин (від 12 хвилин загального часу), в основ-
ній – 8–10 хвилин (від 22 хвилин загального часу) і в заключній частині – 2–3 хвилини (від 
5 хвилин загального часу).
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У підготовчій частині заняття використано вправи блоків для розвитку швидкості реак-
ції, здатності до диференціації. В основній частині – для розвитку орієнтації в просторі і здат-
ності до збереження рівноваги. У заключній частині – вправ блоку здатності до розслаблення.

Зазначимо, що в рамках корекційно-розвивального етапу також здійснено диферен-
ціювання щодо способів організації учнів на уроці: на початковому етапі навчання ми вико-
ристовували фронтальне розташування в колонах і шеренгах, розташування учнів у шаховому 
порядку, виконання вправ «потоком» здійснювали на етапі вдосконалення рухових дій.

На кожному уроці реалізовано блок соціалізації авторської технології у процесі вико-
нання рухливих ігор і використання пальчикової гімнастики.

Мета підтримувального етапу – продовження формування фізичної культури особи-
стості школяра з вадами слуху, а саме підтримка на досягнутому рівні різних проявів коор-
динаційних здатностей і фізичних якостей загалом, поглиблення спеціальних знань щодо 
зміцнення здоров’я та збереження ціннісних орієнтацій на активну фізкультурну діяльність, 
досягнутих у результаті впровадження технології; збереження режиму рухової активності.

На цьому етапі широко застосовували груповий метод організації учнів на уроці 
фізичної культури. Групи формували за ступенем оволодіння різними проявами коорди-
наційних здатностей.

Після закінчення навчального року в рамках підтримувального етапу ми передбачили 
розробку рекомендацій та комплексів вправ для домашнього використання відповідно до до-
сягнутого рівня розвитку координаційних здатностей.

У рамках кожного етапу заняття проводили тричі на тиждень на уроках фізичної куль-
тури, а також під час проведення ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультхвилинок на пред-
метних уроках та впродовж дня у вільний час дітей.

Уроки тривалістю 45 хвилин проводили під керівництвом учителів фізичного виховання, 
яким попередньо були надані усі матеріали розробленої технології.

Реалізацію комплексів вправ технології під час фізкультхвилинок проводили спільно з 
вчителями, які керують предметними уроками.

Використання дітьми комплексів вправ для домашнього виконання та рухливих ігор під 
час самостійних занять (у позашкільний час) заохочували класні керівники, а також батьки, 
які були попередньо проінструктовані.

У процесі реалізації розробленої технології діти навчаються чітко, ритмічно, у певному 
темпі виконувати різні фізичні вправи на основі демонстрації вчителя та з опорою на словесні 
характеристики, а також під музику; удосконалення координаційних здатностей в основному 
побудовано за принципом розучування якомога більшої кількості різноманітних рухів, що 
застосовуються в різних ситуаціях і різних умовах. Це сприяє, збільшенню запасу рухових 
навичок, розширенню функціональних можливостей рухового аналізатора в цілому.

Розроблена технологія містить такі блоки:
1. Теоретична підготовка. Цей блок передбачав вирішення таких завдань:

– розвиток у дітей пізнавальних процесів, необхідних їм для правильної та безпечної 
орієнтації на вулиці;

– навчання дітей з вадами слуху дорожньої лексики і введення її в самостійну твор-
чу роботу, що дає змогу в процесі проведення рухливих ігор на уроці фізичної 
культури вивчати й усвідомлювати небезпеку і безпеку конкретних дій на вулицях 
і дорогах;

– формування в дітей навичок і стійких позитивних звичок безпечної поведінки на ву-
лиці в процесі рухливої гри на уроці.

2. Розвиток фізичних якостей. З метою цілеспрямованого впливу на координа-
ційні прояви фізичних якостей і на кондиційні можливості в авторській технології ви-
користано різноманітне гармонічне поєднання загальнорозвивальних фізичних вправ із 
спеціально-підготовчими вправами для розвитку координаційних здатностей, а також 
використання рухливих ігор.
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3. Корекція порушень координаційних здатностей. Оволодіння руховими вміннями 
та навичками в рамках цього блоку, здійснювалося в процесі застосування комплексів вправ 
(у тому числі з використанням платформи «Bosu»), згрупованих за таким спрямуванням: 
на розвиток та корекцію порушень здатності до збереження рівноваги, здатності до орієн-
тації у просторі, кінестетичної та ритмічної, здатності до реакції (комплекси застосовані 
в підготовчій і основній частині уроку з фізичної культури; під час ранкової гімнастики та 
фізкультхвилинок). Комплекси вправ, спрямованих на розвиток здатності до розслаблення, 
використовувалися в заключній частині уроку та під час самостійних занять.

4. Соціалізація. Метою цього блоку є ефективний розвиток комунікативних умінь у мо-
лодших школярів з вадами слуху, якому сприятиме організація навчального процесу, орієн-
тованого на колективного суб'єкта навчальної діяльності та здійснюватиметься як у процесі 
виховання координаційних умінь, так і в процесі застосування рухливих ігор на уроках фі-
зичної культури; також у рамках цього блоку передбачено цілеспрямований розвиток мілкої 
моторики засобами фізичного виховання. Частиною блоку соціалізації ми виокремлюємо 
цілеспрямований вплив на мовну функцію дітей шляхом застосування комплексів вправ 
пальчикової гімнастики в заключній частині уроку під час виконання вправ на навчання до-
вільному розслабленню.

Висновки. Особливостями розвитку молодших школярів зі зниженим слухом є відста-
вання показників фізичного розвитку, зокрема показників координаційних здатностей. До те-
перішнього часу необхідність пошуку нових засобів, організаційно-методичних підходів, що 
мають корекційно-компенсаторну спрямованість у процесі адаптивного фізичного виховання 
з урахуванням рівня розвитку координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з 
вадами слуху, залишається відкритим питанням.

Для корекції порушень координаційних здібностей молодших школярів зі зниженим 
слухом була розроблена й теоретично обґрунтована технологія, яка містить три етапи: почат-
ковий, корекційно-розвивальний, підтримувальий та чотири блоки: теоретичної підготовки, 
розвитку фізичних якостей, корекції порушень координаційних здатностей (з використанням 
платформи «Bosu») та соціалізації.

Перспективи ж подальших досліджень полягають у визначенні ефективності запропо-
нованої технології корекції порушень координаційних здатностей у молодших школярів з 
вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Елена БОНДАРЬ, Владимир ДЖЕВАГА

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
г. Киев, Украина, e‑mail: ginger@e‑mail.ua

Аннотация. В статье представлена технология коррекции нарушений координационных способностей 
детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха. Технология включает цели, задачи, направления 
и этапы внедрения, средства и методы, формы реализации технологии. Технология выполнит возложенную 
на нее функцию в том случае, если у детей статистически значимо улучшатся показатели основных координа-
ционных способностей: реагирующая и кинестетична способность, способность к сохранению статического 
и статокинетического равновесия, а также способность к ориентации в пространстве. Отмечается, что критерием 
эффективности технологии является повышение уровня физической подготовленности, появление уверенности 
в ходе и точности в движениях и жестах.

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, технология, школьники с нарушениями слуха, 
координационные способности.

CORRECTION TECHNOLOGY COORDINATION ABILITIES 
OF PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Elena BONDAR, Volodymyr DZHEVAGA

National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine, e‑mail: ginger@e‑mail.ua

Abstract. The article presents the technology of correction violations of coordination abilities of primary school 
age children with hearing impairments. The technology includes: objectives, goals, direction and implementation 
stages, tools and methods, forms of implementing the technology. Technology fulfill its function in the case of children 
significantly improved performance of basic coordination skills: responsive and kinestetichna ability, the ability to 
maintain static equilibrium and statokinetic, as well as the ability to orientation in space. It is noted that the criterion for 
the efficiency of the technology is to increase the level of physical fitness, appearance and confidence in the precision in 
movements and gestures.

Keywords: adaptive physical education, technology, students with hearing impairment, coordination abilities.


